
Beste gemeenteleden en alle betrokkenen bij de Bron  
  
Zondag 29 november 2020: Eerste adventszondag  
Zondagmorgen is het de eerste zondag van advent. Het is bijzonder om het 
kerkelijk jaar te starten met het toeleven naar de komst van Jezus Christus naar de 
aarde. Het laat zien dat onze hulp en verwachting ook voor dit kerkelijk jaar ligt bij 
de komst van Immanuël. Voor de vier adventszondagen volgen we het thema 
‘Dicht bij het licht’ van Bijbel Basics. Zoals het elke zondag lichter wordt door het 
aansteken van de adventskaars, ontdekken we ook elke zondag meer van de 
betekenis van dit licht voor de wereld. De kinderen volgen ditzelfde thema ook op 
de kindernevendienst. Deze eerste adventszondag lezen we Johannes 8:12-19 
waar Jezus zegt: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in 
de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft”. Een grote uitspraak die toen al 
veel stof deed opwaaien en nog steeds vragen oplevert. Want wie is Jezus dat Hij 
dit durft te zeggen? En wat betekent dat voor u, jou en mij?   
Volgende week, zondag 6 december zal ds. Gerbrand Molenaar voorgaan en 
vieren we de Maaltijd van de Heer op deze tweede adventszondag.   
  
Aanmelding voor de dienst   
We vragen u om zich voor de dienst van zondag weer aan te melden via 
kerkdebron@live.nl. Mocht het zo zijn dat u er niet meer bij kan, dan krijgt u 
daarvan bericht. Geen bericht betekent dat u gewoon welkom bent!  
  
Deze week:   
Zondagavond Jonge Bronners: Deze zondagavond komen de Jonge Bronners om 
18.30 weer samen in de kerk  
Dinsdagavond Gebedsuur: Deze dinsdag gaan we met elkaar in gebed in de Bron, 
we starten om 19.30u. Wees welkom om met te bidden voor elkaar, voor de buurt 
en voor de wereld. Elke keer staan we weer verrast door de kracht van gebed en 
de vrede van Christus.  
Woensdagavond Open Kerk en Give & Get voorraadkast: Steeds meer mensen 
weten de Give & Get voorraadkast in de kerk te vinden. Er zijn al heel wat 
houdbare producten aangeleverd en de afgelopen week is er ook het nodige 
opgehaald door buurtbewoners die alle hulp kunnen gebruiken. Het is mooi om te 
zien dat dit vaak ook leidt tot gesprek en gebed. U kunt uw houdbare producten 
ook deze zondag weer meenemen naar de Bron, zodat de kast goed gevuld blijft.  
  
Kerstviering op 24 & 25 december   
We zijn al volop bezig met de voorbereiding voor de kerstvieringen op 24 en 25 
december. 24 december staan de deuren van de kerk open, en is het volop kerst 
in en om de Bron. Vanaf 15.30u tot 20.00u wordt de buurt op het plein 
verwelkomd door warmte en muziek en kan de buurt een route door de kerk 



lopen voor het kerstverhaal, een kop warme chocomel, een kaarsje en om een 
ster op te hangen in de boom. De kerk fungeert daarmee als ‘doorlooplocatie’ 
waardoor meer mensen iets van kerst mee kunnen maken. Daarnaast zijn er op 
deze dag twee korte vieringen, één voor kinderen om 16.30 en één voor 
volwassenen om 20.00u, waarbij maximaal 30 mensen zich kunnen inschrijven. 
Geweldig dat we zo het licht van kerst kunnen laten schijnen in de buurt. Maar 
hier hebben we uw hulp hard bij nodig! Meld u dus snel aan als vrijwilliger voor 24 
december via René (hnrvisser@gmail.com) zelfs als je maar een uurtje kan, we 
kunnen iedereen gebruiken!    
25 december gaat Gerbrand Molenaar voor in een vrolijke gezinsdienst, waarin 
we als gemeente het kerstfeest zullen vieren met jong en oud.   
  
Collecte   
Eén collecte is bestemd voor de kerk en het werk in en rond De Bron.   
Eén collecte is de diaconale collecte bestemd voor het project Kind in de knel van 
kerk in actie. Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne 
worden opgevangen in staatsinternaten, die moeite hebben om een echt 
gezinsvervangend huis te zijn. Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het 
staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs in Vynnyky had moeite met 
de minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten was ongezond, de 
medische zorg was slecht, het personeel was onverschillig ten opzichte van de 
kinderen. Directrice Liliya Svystovych richtte daarom de School of our Dream 
Vynnyky op om deze kinderen betere kansen te geven. Deze school zet zich in om 
het speciaal onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen 
personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de 
kinderen, hun ouders, voogden of verzorgers. Het personeel leert om te gaan met 
de sociale problemen en gedragsproblemen. Er is een uitwisseling met een school 
in Polen, die zich hier ook voor inzet. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot 
een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen. 
Bankrekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457  
  
Een goed weekend gewenst en wellicht tot zondag,  
  
Namens de kerkenraad,  
Ds. René Visser  
  
 
 
 
 
 
 



Corona Protocol    
De voorschriften van de overheid om de risico’s op besmetting te voorkomen 
zorgen voor enkele beperkingen in de dienst en bij het gebruik van het gebouw:    
Bij klachten (ook milde klachten) komt u niet naar de kerk. We geven elkaar geen 
hand. Niezen en hoesten in de elleboog.     
Er wordt niet op de gebruikelijke manier gecollecteerd. Wel staan er bij de uitgang 
twee collecteschalen bestemd voor de kerk en voor de diaconie.    
Er kan in de dienst geen samenzang plaatsvinden. Een klein groepje zangers zal de 
liederen voorzingen.    
Na de dienst wordt er geen koffie gedronken met elkaar en verlaten we op 
aanwijzing van koster of kerkenraadslid de kerk.     
De zij-ingang van de kerk is afgesloten. Alleen de ingang aan de voorzijde (via het 
plein aan de Middenweg) wordt gebruikt. Van de drie deuren die we daar hebben 
is de rechter deur de ingang, de linker deur is de uitgang. Op de grond zijn 
looplijnen aangebracht. Volgt u alstublieft deze lijnen en pijlen, dan wijst de 
routing zich vanzelf. We gebruiken zoveel mogelijk de zijbeuken om de kerk in en 
uit te gaan. Het middenpad wordt zo weinig mogelijk gebruikt.   
Jassen en tassen moeten meegenomen worden naar de zitplaats.     
In de kerk geldt dat we 1,5 meter afstand van elkaar houden. Dat betekent dat 
sommige rijen stoelen niet gebruikt kunnen worden, en dat tussen bezoekers 
twee stoelen vrij gehouden moeten worden (gezinnen en echtparen 
uitgezonderd).     
Bij de ingang staat een desinfectie zuil, om uw handen mee te desinfecteren. 
Maak daar gebruik van.     
De toiletgroep bij de ingang van de kerk is open, maar we maken er zo weinig 
mogelijk gebruik van. De toiletten bij de zij-ingang van de kerk zijn afgesloten. 
Daarvan kan geen gebruik gemaakt worden.      
Het kinderwerk starten we ook langzaam weer op. De ouders regelen dit onderling. 
Meld kinderen ook aan, dan weten ze wat er geregeld moet worden.     
Ook de auto-dienst wordt weer opgestart. Dit is op aanvraag. Degenen die tot nu 
toe werden opgehaald, worden daarover gebeld.     
Na de dienst maken we alle gebruikte stoelen weer schoon. U kunt er uiteraard 
van uitgaan dat de stoelen schoon zijn bij binnenkomst.      
 


